
BAB III

KERANGKA KONSEP

A. Kerangka Konsep

Secara konseptual, hubungan antar variabel yang akan dikaji pada

penelitian ini dapat dipaparkan seperti tersaji pada gambar 1.

Gambar 1

Kerangka Konsep Penelitian.
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Penjelasan :

Pada gambar 1 dijelaskan bahwa anemia yang ditandai dengan

menurunnya kadar Hb dalam darah khususnya pada remaja putri dapat dipicu oleh

tingkat pengetahuan. Rendahnya pengetahuan berkaitan erat dengantingkat

pendidikan. Pada umumnya tingkat pendidikan bergantung pada faktor

lingkungan dan faktor dari pendapatan keluarga. Selainfaktor lingkungan, faktor

pendapatan keluarga juga berpengaruh, karena faktor tersebut akan mempengaruhi

status sosial di lingkungannya. Bagi mereka yang memiliki status sosial ekonomi

tinggi maka mereka cenderung mengutamakan pendidikan, namum sebaliknya

pada mereka yang berstatus sosial ekonomi kebawah mereka cenderung kurang

mengutamakan pendidikan.

B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

1. Variabel Penelitian

Variabel yang akan dikaji dalampenelitian ini meliputi dua jenisvariabel,

yaitu :

a. Variabelterikat : kadar hemoglobin

b. Variabel bebas : tingkat pengetahuan siswi tentang anemia.

2. Definisi Operasional Variabel

Adapun definisi operasional dari variabel yang akan dikaji dalam

penelitian ini secara rinci disajikan pada tabel 2.
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Tabel 2

Definisi Oprasional

Variable Definisi Cara
Pengukuran

Hasil Ukur Skala

1 2 3 4 5
Kadar
hemoglobin

Suatu zat di
dalam sel darah
yang berfungsi
membawa
oksigen keseluruh
tubuh

Mengukur
sampel
darah
dengan
menggunak
an alat hb
test

Haemoglobin
darah dalam
satuan mg/dl

Ordinal
dibagi
menjadi 2
kategori
yaitu:
kadar
hemoglobin
(Hb) disebut
normal jika
≥ 12 mg/dl
dan anemia
jika <  12
mg/dl

Tingkat
pengetahuan
tentang
anemia

Semua hal yang
diketahui oleh
siswi tentang
anemia

Wawancara
dengan alat
bantu
kuisioner

Skor yang
pengetahuan
yang
ditentukan
berdasarkan
persentase
jawaban benar
terhadap total
skor dari
seluruh
pertanyaan
yang diajukan

Ordinal
dibagi
menjadi 3
kategori
yaitu
pengetahuan
baik bila
skor atau
nilai 76%-
100%,
cukup bila
skor atau
nilai 56%-
75%, kurang
bila skor
atau nilai
<56%


